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Giriş
OECD tarafından her yıl yayımlanan Bir Bakışta Eğitim raporları serisi, eğitim sistemlerinin temel göstergeleri
ve değişkenlerine ilişkin verilerin güncel durumunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin öğrencilerine nitelikli eğitim
sağlamada hangi noktada olduklarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesine olanak veren bu göstergeler, Bir
Bakışta Eğitim 2021 raporunda eğitim süreçlerinin çıktıları, eğitime erişim, eğitime ayrılan finansal kaynak ile
öğretmenler, öğrenme ortamları ve okullar olmak üzere dört başlık altında sunulmuştur. Ana teması “Eğitimde
Eşitlik: Eğitim Fırsatlarının Güçlendirilmesi” olarak belirlenen bu raporda, Sürdürülebilir Kalkınma HedefleriHedef 4 ile ortaya konan “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu
öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” amacı doğrultusunda ülkelerin kat ettiği mesafeler hakkında da çıkarımlarda
bulunmak mümkün olmuştur.
Çocukların içine doğdukları koşullardan bağımsız olarak adil ve nitelikli bir eğitim alabilmelerinin önemi
COVID-19 salgınıyla birlikte bir kez daha ülkelerin eğitim gündeminde acil koduyla ilk sırayı almıştır. Türkiye’de
de Aralık 2021’de gerçekleştirilecek olan 20. Milli Eğitim Şûrasının teması Eğitimde Fırsat Eşitliği olarak
belirlenmiştir. Bu noktada OECD’nin de dikkat çektiği, öğrencinin sosyoekonomik arka planı ve PISA’da en
yüksek başarı gösteren öğrenciler arasında olma olasılığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eşitsizlik endeksi
kullanılmaktadır. Ülkelerin endeks puanlarını özetleyen grafik (Grafik 1), öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlama
konusunda Türkiye’nin bulunduğu noktayı açıkça gözler önüne sermektedir. Buna göre Türkiye; 43 ülke
arasında en iyi performans gösteren öğrencilerinin daha çok sosyoekonomik olarak avantajlı öğrencilerden
oluştuğu ülkelerin başında gelmektedir.
TEDMEM olarak, Bir Bakışta Eğitim 2021 raporunda yer alan 100’den fazla veri tablosunu ve grafiği
inceleyerek, uluslararası karşılaştırmalarda anlamlı olabilecek ve eğitim sistemimizin ihtiyaçları bağlamında
yol gösterebilecek Türkiye verilerini süzdük; eğitim sistemimizde halihazırda var olan ya da olması gereken
gelişmeler üzerinden değerlendirmelerimizi sunduk. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
konusunda atılacak adımlara katkı sağlamasını dileriz.
Dr. Sabiha Sunar
TEDMEM Koordinatörü

2 | Bir Bakışta Eğitim 2021

Grafik 1. Sosyoekonomik durum endeksi ve en yüksek başarı gösteren öğrenciler arasında olma olasılığı
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Bu endeks değerinin 1’e yaklaşması fırsat eşitsizliğinin arttığını göstermektedir.

Bir Bakışta Eğitim 2021 | 3

A. Eğitim süreçlerinin çıktıları
Bu başlık altında yetişkinlerin eğitim düzeylerine, eğitimden iş yaşamına geçiş verilerine ve eğitim düzeyinin
istihdam durumuna etkisine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

A1. Yetişkinlerin eğitim düzeyleri
Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin %41’i ortaöğretim mezunu bile değildir.
OECD tarafından yetişkinlerin eğitim düzeyine ilişkin sunulan verilere göre, eğitime katılım düzeyi OECD
genelinde artış göstermektedir. Ancak, 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerden ortaöğretim mezunu dahi
olmayanların oranı %15’tir. Türkiye’de ise bu oran %41’dir. Türkiye, Kosta Rika ve Meksika ile birlikte OECD
ülkeleri içinde ortaöğretim mezunu dahi olmayan genç yetişkin oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında
yer almaktadır. Ancak bu ülkelerde 2010 yılında ortaöğretim mezunu dahi olmayan genç yetişkinlerin oranı
%50’nin üzerindeyken 2020 yılına geldiğinde bu oranlarda önemli düşüşler yaşandığı gözlenmektedir. Örneğin;
Türkiye’de ortaöğretim mezunu dahi olmayan genç nüfus oranı son 10 yılda %58’den %41’e gerilemiştir.
Yaşanan bu düşüşlere rağmen gelinen noktada oranlar hâlâ OECD ortalamasının çok üzerindedir (Tablo A1).
Son 10 yılda ortaöğretim mezunu dahi olmayan genç yetişkinlerin oranı cinsiyete göre değerlendirildiğinde
kadın ve erkek arasındaki fark, OECD ortalamasında benzer düzeyde kalırken Türkiye için bu fark 12 yüzde
puandan 4 yüzde puana gerilemiştir. Ayrıca OECD ülkelerinde genç yetişkinler arasında ortaöğretim mezunu
dahi olmayan erkeklerin oranı (%16), kadınların oranından (%13) daha yüksekken; Türkiye’de tam tersi bir
durumun yaşandığı gözlenmektedir. Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerden ortaöğretim mezunu
dahi olmayan kadınların oranı (%43), erkeklerin oranından (%39) daha yüksektir. (Tablo A.1).
Tablo A.1. 25-34 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Eğitim Düzeylerinin Yıllara Göre Değişimi (%) (2010-2020)
Türkiye

Ortaöğretim mezunu dahi
olmayan
Ortaöğretim veya
Ortaöğretim sonrasıyükseköğretim öncesi
okullardan mezun*
Yükseköğretim mezunu

OECD ortalaması

2010

2020

2010

2020

Toplam

58

41

20

15

Kadın

64

43

18

13

Erkek

52

39

21

16

Toplam

25

24

44

40

Kadın

20

21

41

35

Erkek

29

26

47

45

Toplam

17

35

37

45

Kadın

16

36

42

52

Erkek

19

35

32

39

*Türkiye’de “post-secondary education” düzeyinin karşılığı olmadığı için bu düzey ortaöğretim mezunlarına karşılık gelmektedir.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/jwd9ks

25-34 yaş aralığında, OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunlarının oranı %45’tir. Türkiye’de bu yaş
grubundaki yükseköğretim mezunlarının oranı ise %35’tir. Öte yandan Türkiye, son 10 yılda yükseköğretim
mezunlarının en fazla arttığı ülkeler arasında yer almaktadır. 2010 yılında 25-34 yaş aralığında %17 olan
yükseköğretim mezunu oranı, 2020’de %35’e yükselmiştir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, OECD ülkelerinde
yükseköğretim düzeyinde kadınların oranı (%52) erkeklerin oranından (%39) daha yüksektir. Buna karşın
Türkiye, yükseköğretim mezunu olan kadın (%36) ve erkek (%35) oranı arasındaki farkın en düşük olduğu
OECD ülkeleri arasında yer almaktadır.
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Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki her 5 yetişkinden 1’i yükseköğretim mezunudur.
25-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfusun eğitim düzeyi verilerine göre ortaöğretim mezunu dahi olmayan
yetişkin oranı Türkiye’de %58 iken OECD ortalamasında %21’dir. OECD ve Türkiye ortalaması arasındaki bu
fark eğitim kademesi yükseldikçe azalmaktadır (Grafik A.1).
Grafik A.1. 25-64 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Eğitim Düzeyleri (%)
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/fvdtr4

25-64 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu yetişkinlerin eğitim düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde
Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan yetişkin oranlarının OECD ortalamasının
oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Özellikle yüksek lisans kademesinde Türkiye’de bu oran %2 iken,
OECD ortalamasında %13,5’tir (Tablo A.2).
Tablo A.2. 25-64 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Yükseköğretim Derecesine Göre Dağılımı (%) (2019)
Ön lisans

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

Türkiye

6,1

13,4

2

0,4

OECD ortalaması

7,2

18,2

13,5

1,3

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/94epjk

Bunun yanı sıra eğitime katılım oranları ülke içinde bölgeden bölgeye farklılaşabilmektedir. Örneğin; Türkiye’de
25-64 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu nüfus oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %13 iken başkent
Ankara’nın da içinde bulunduğu Orta Anadolu’da bu oran %32’ye ulaşmaktadır. Benzer şekilde, ortaöğretim
mezunu dahi olmayanların oranının %70’in üzerinde olduğu bölgeler mevcuttur.

Bir Bakışta Eğitim 2021 | 5

A2. Eğitimden iş yaşamına geçiş
Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %32’dir. Türkiye, bu oranın en yüksek olduğu
ülkeler arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.
OECD genelinde, 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yaklaşık yarısı (%47) eğitimden ayrılmaktadır. Türkiye
ise %62’lik oranla 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun eğitimden ayrılma düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler
arasında yer almaktadır. Eğitimden ayrılmış olan genç nüfusun istihdamda olma oranı ülkeler arasında farklılık
göstermektedir. Bu oran Norveç’te %82 iken; Türkiye, İtalya ve Yunanistan’da %50’nin altındadır.
18-24 yaş aralığındaki genç yetişkinler içinde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı incelendiğinde OECD
ortalamasının %15 olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan
gençlerin oranı %32’dir. Türkiye bu oranın en yüksek olduğu ülkeler arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada
yer almaktadır.
OECD ülkelerinin pek çoğunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençler içinde çalışmayan ve iş aramayanların
(inaktif olanlar) oranı, işsizlerin oranından daha yüksektir. OECD ortalamasında çalışmayan ve iş aramayanların
oranı %9, işsizlerin oranı ise %6’dur. Türkiye için ise ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus oranının
%21’ini çalışmayan ve iş aramayanlar, %11’ini işsizler oluşturmaktadır (Grafik A.2).
Grafik A.2. 18-24 Yaş Aralığındaki Gençlerin Eğitim ve İstihdam Durumu % (2020)
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/0z8f9i

A3. Eğitim düzeyinin istihdam durumuna etkisi
Türkiye, yükseköğretim mezunu nüfusun istihdam oranının en düşük olduğu iki OECD ülkesinden biridir.
OECD verileri, eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam oranlarının da arttığına işaret etmektedir. OECD
ortalamasına göre 25-64 yaş aralığındaki istihdam oranları ortaöğretim mezunu dahi olmayanlar için %58,
Ortaöğretim veya Ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi okullardan mezun okullardan mezun olanlar
için %75 ve yükseköğretim mezunları için %84’tür. Türkiye’de ise bu oranlar sırasıyla %50, %60 ve %74’tür. Bu
verilere göre Türkiye, Kolombiya ile birlikte 25-64 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu nüfusun istihdam
oranının en düşük olduğu iki OECD ülkesinden biridir. Ayrıca bu yaş grubunun tüm eğitim düzeyleri için toplam
istihdam oranları incelendiğinde Türkiye’nin %57 ile en düşük orana sahip OECD ülkesi olduğu görülmektedir.
OECD ortalamasında bu oran %76’dır (Tablo A.3).
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Tablo A.3. 25-64 Yaş Aralığındaki Nüfusun Eğitim Düzeylerine Göre İstihdam Oranları (%) (2020)
Türkiye

OECD ortalaması

Ortaöğretim mezunu dahi olmayan

50

58

Ortaöğretim veya Ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi okullardan
mezun

60

75

Yükseköğretim mezunu

74

84

Tüm eğitim seviyeleri

57

76

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/eyk495

Kadın ve erkeklerin istihdam oranları arasındaki farkın kadınların aleyhine en yüksek olduğu ülkelerden
biri Türkiye’dir.
Norveç haricindeki tüm OECD ülkelerinde, eğitim düzeyi fark etmeksizin kadınların istihdam oranı, erkeklerin
istihdam oranından düşüktür. Bu fark özellikle ortaöğretim mezunu dahi olmayanlar arasında daha yüksektir.
OECD ortalamasına göre 25-64 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin istihdam oranları arasındaki fark,
ortaöğretim mezunu dahi olmayanlar için 21 yüzde puandır (kadınlar için %47, erkekler için %68). Türkiye ise
53 yüzde puanlık fark ile (kadınlar için %26, erkekler için %79) OECD ülkeleri arasında bu farkın en yüksek
olduğu ülkedir. Kadın ve erkeklerin istihdam oranları arasındaki fark eğitim düzeyi arttıkça azalmaktadır.
Bu doğrultuda en düşük farkın olduğu kademe yükseköğretimdir. Yükseköğretim mezunu olan 25-64 yaş
aralığındaki kadın ve erkeklerin istihdam oranları arasındaki fark OECD ortalamasında 7 yüzde puandır. Türkiye
ise bu farkın en yüksek (%20’den fazla) olduğu ülkelerden biridir.
İşsizlik oranlarına bakıldığında tüm OECD ülkelerinde işsizlik oranları, ortaöğretim mezuniyetinden sonraki
ilk yıllarda anlamlı bir şekilde düşüş göstermekte, daha sonraki yıllarda genellikle sabitlenmektedir. 2018
yılı verilerine göre, OECD ortalamaları dikkate alındığında 15-34 yaş aralığındaki ortaöğretim mezunu genç
nüfusun %21’inin mezuniyetten sonraki ilk 2 yıl içinde işsiz oldukları belirlenmiştir. Bu oran mezuniyetten
sonraki 2-3 yıl arasında %14’e, 4-5 yıl arasında ise %12’ye düşmektedir. Türkiye’de ise ortaöğretim mezunu
genç nüfusun işsizlik oranları mezuniyetten sonraki ilk 2 yıl içinde %25 iken mezuniyetten sonraki 2-3 yıl
içinde %22’ye, 4-5 yıl içinde ise %17’ye düşmektedir (TabloA.4).
Tablo A.4. En Yüksek Eğitim Düzeyi Ortaöğretim Olan ve Eğitimde Olmayan Yeni Mezunların Mezun Olduktan Sonraki Yıllara Göre
İşsizlik Oranları (15-34 yaş) (2018)
2 yıldan az

2-3 yıl

4-5 yıl

Türkiye

25

22

17

OECD ortalaması

21

14

12

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/t9cfia

A4. Bireylerin eğitim düzeylerinin gelir durumlarına etkisi
Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının gelir düzeyi, ortaöğretim mezunlarına kıyasla %61 daha yüksektir.
Bireylerin elde ettiği gelir; eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş ve mesleki deneyime göre farklılık gösterebilmektedir.
Eğitim düzeyinin gelire etkisine yönelik sunulan verilere göre, ortaöğretim mezunu dahi olmayanlar gelir
dezavantajı yaşayabilmektedir. Örneğin, OECD ülkeleri genelinde ortaöğretim mezunu dahi olmayanların
%27’si, tüm çalışanların ortanca (medyan) geliriyle aynı ya da bundan daha az gelir elde etmektedir. Bu oran,
Norveç’te %50 iken, Polonya ve Slovenya’da %5’in altındadır. Türkiye’de ise bu oran %31’dir.
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OECD ülkelerinde 25-64 yaş aralığındaki bireylerin eğitim düzeyleri ve gelirleri incelendiğinde, ileri yaşlardaki
bireylerin artan iş deneyimi ve sorumluluklarla birlikte kazançlarının da arttığı görülmektedir. Örneğin,
OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunu 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinler, ortaöğretim mezunu veya
ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi okullardan mezun akranlarından %38 daha fazla gelir elde ederken
45-54 yaş aralığındakiler %70 daha fazla gelir elde edebilmektedir.
Bunun yanı sıra tüm yaş grupları için de OECD genelinde yükseköğretim mezunları diğer mezunlara göre daha
fazla gelir elde etmektedir. Örneğin; Şili, Kosta Rika ve Kolombiya’daki yükseköğretim mezunları, ortaöğretim
mezunu veya ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi okullardan mezun olanların kazancının iki katından
daha fazlasını elde etmektedir. Ancak bunun sebeplerinden biri, bu ülkelerdeki yükseköğretim mezunları
oranlarının (ortalama %25) OECD ülkeleri arasında en düşük düzeye sahip oranlar arasında yer almaları olarak
değerlendirilebilir. Öte yandan Avustralya, Danimarka, Estonya, Norveç ve İsveç’te yükseköğretim mezunları
ile ortaöğretim mezunu veya ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi okullardan mezun olanlar arasındaki
gelir farkı %30’dan daha azdır. Yükseköğretim mezunlarının gelir düzeyi, ortaöğretim mezunu veya ortaöğretim
sonrası-yükseköğretim öncesi okullardan mezun olanların gelir düzeylerine kıyasla OECD ortalamasında %53,
Türkiye’de ise %61 daha yüksektir.
Yükseköğretimin hızla yaygınlaşması ve genişlemesi ile birlikte işgücü piyasasındaki rekabetin artması,
gençlerin gelir avantajı elde etme durumlarını olumsuz etkilemiş olabilir. OECD ülkelerinde 2013-2019 yılları
arasında genç yetişkinlerin aylık kazancı 6 yüzde puan düşmüştür. Bu noktada Macaristan (26 yüzde puan) ve
Türkiye (34 yüzde puan), yükseköğretim mezunu genç yetişkinlerin gelir avantajında ciddi düşüşlerin yaşandığı
ülkeler olarak öne çıkmıştır.
Eğitim düzeylerinin yanı sıra önemli bir faktör olarak toplumsal cinsiyetin gelir durumuna etkisi, tüm eğitim
düzeylerinde kendini gösterirken; OECD ülkeleri genelinde yükseköğretim mezunu çalışanlar arasında bu
etkinin daha fazla olduğu görülmektedir. OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunu olan ve tam zamanlı
çalışan 25-64 yaş aralığındaki kadınlar, aynı şartlardaki erkeklerin elde ettiği gelirin sadece %76’sını kazanırken
Türkiye’de bu oran %80’dir. OECD ülkelerinin çoğunda yükseköğretim mezunu kadın ve erkeklerin gelirleri
arasındaki fark, 2013 ile 2019 arasında daralmıştır. Bu fark Avustralya, Şili, Kosta Rika, Estonya, İsrail,
Lüksemburg ve Meksika’da 5 yüzde puan düşerken; Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ta daha
da genişlemiştir. Türkiye’de ise 2013’te tam zamanlı çalışan yükseköğretim mezunu kadınlar, erkek yaşıtlarının
elde ettiği gelirin yalnızca %82,2’sini kazanırken 2019’da bu oran %80,4’e gerilemiştir.

A5. Eğitime yapılan yatırımın getirisi
Türkiye OECD genelinde yükseköğretimin bireysel maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden biridir. Buna
karşılık Türkiye’de yükseköğretimin getirisi oldukça yüksektir.
Daha yüksek bir eğitim seviyesini tamamlayan yetişkinler, çalışma yaşamları boyunca istihdam ve ücrete
ilişkin daha yüksek finansal getirilerden yararlanmaktadır. Bunun anlamı, daha yüksek bir eğitim seviyesini
tamamlayan kişilerin kariyerleri boyunca elde edeceği kazancın, ilave eğitim düzeyini tamamlamak için
katlandığı maliyetten daha yüksek olmasıdır. Bu durum yükseköğretim kademesi için geçerli olduğu gibi
ortaöğretim kademesi için de geçerlidir. Bununla birlikte OECD ülkelerinde hem erkekler hem kadınlar için
yükseköğretimden elde edilen finansal getiriler, ortalama olarak ortaöğretimden elde edilen getirilerden
yaklaşık 1,5 kat daha yüksektir.
Eğitimin maliyeti ve getirisi bireylerin eğitime devam etmek ve iş yaşamına geçmek konusundaki tercihlerine
etki etmektedir. Yükseköğretimin bireysel maliyeti, yükseköğretim süresince çalışmamanın maliyeti (vazgeçilen
ücret geliri gibi) ve eğitim maliyeti toplamı olarak hesaplanmaktadır. Bireysel getiri ise tamamlanan eğitim
kademesine bağlı olarak istihdamdan elde edilen ilave net gelirle ilişkilendirilmektedir. Türkiye OECD
genelinde yükseköğretimin bireysel maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden biridir. Buna karşılık Türkiye’de
yükseköğretimin getirisi oldukça yüksektir.
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Tablo A.5’te yükseköğretimin dolar bazında bireysel maliyeti ve getirisi gösterilmektedir. Buna göre, OECD
ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye’de kadın ve erkekler için yükseköğretimin bireysel maliyeti oldukça
düşüktür. Bireysel getiri ise OECD ortalamasına kıyasla daha düşük olmasına rağmen getiri/maliyet oranı
Türkiye’de çok daha yüksektir. OECD ortalamasında kadınlar ve erkekler için yükseköğretimin bireysel
maliyetinden ortalama olarak 6,5 kat daha fazla bireysel getiri sağlanırken Türkiye’de bu oran kadınlar için 24,1
ve erkekler için 13,2’dir. OECD ortalamasında yükseköğretimin kadınlar için getirisi, erkeklere kıyasla daha
düşüktür. Türkiye’de yükseköğretimin bireysel getirisi kadınlarda daha yüksektir. Bu durum yükseköğretim ve
lise mezunları arasındaki istihdam ve ücret farklarının kadınlarda daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. Türkiye’de
kadınlar için daha yüksek bir eğitim kademesinin tamamlanması, istihdam ve ücret koşullarında erkeklere
kıyasla çok daha büyük bir iyileşme yaratmaktadır.
Tablo A.5. Yükseköğretimin Bireysel Maliyeti ve Getirisi (2018)
Bireysel maliyet (USD, SAGP*)

Bireysel Getiri (USD, SAGP)

Getiri/maliyet oranı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Türkiye

-7.500

-13.200

180.500

174.600

24,1

13,2

OECD Ortalaması

-40.000

-52.900

266.800

340.100

6,7

6,4

*Satın alma gücü paritesi (SAGP) kullanılarak eğitimin bireysel maliyeti ve getirisinin dolar karşılığı hesaplanmıştır.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/fjzscv

Yükseköğretimin dolar bazında kamusal maliyeti ve getirisi ise ülkelerin eğitime yaptıkları yatırım için ekonomik
olarak rasyonel bir dayanak oluşturmaktadır. Tablo A.6’ya göre OECD ortalamasında hem kadın hem erkek
için yükseköğretimin dolar bazındaki kamusal maliyeti, Türkiye’nin yaklaşık olarak 2,3 katıdır. Buna paralel
olarak Türkiye’de kadın ve erkekler için yükseköğretime yapılan yatırımların getiri/maliyet oranları da OECD
ortalamasından yüksektir.
Tablo A.6. Yükseköğretimin Kamusal Maliyeti ve Getirisi (2018)
Kamusal maliyet (USD, SAGP)

Kamusal Getiri (USD, SAGP)

Getiri/maliyet oranı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Türkiye

-27.700

-28.900

73900

93.600

2,7

3,2

OECD Ortalaması

-62.000

-67.500

122.600

194.500

2,0

2,9

*Satın alma gücü paritesi (SAGP) kullanılarak kamusal maliyet ve getirisi dolar karşılığı hesaplanmıştır.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/fjzscv

Türkiye, yükseköğretimin net getirisinin erkeklere kıyasla kadınlar için daha yüksek olduğu OECD
ülkelerinden biridir.
Yükseköğretime yatırım yapmak hem kadınlar hem erkekler için uzun vadede karşılığını vermektedir.
Yükseköğretime yatırımın karşılığıyla ilgili olarak bireysel getiri/maliyet oranının yanı sıra yükseköğretimin
bireysel net getirisi de önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Bireysel net getiri, bireysel getiriden bireysel
maliyetin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Buna göre OECD genelinde ortalama olarak, yükseköğretimin
bireysel net getirisi bir erkek için 287.200 ve bir kadın için 226.800 ABD Doları’dır. OECD ülkelerinin
çoğunluğunda yükseköğretimin net getirisi erkeklerde daha yüksektir. Türkiye’de yükseköğretimin hem
kadınlar hem erkekler için net getirisi OECD ortalamasının altındadır. Ancak Türkiye, yükseköğretimin net
getirisinin erkeklere kıyasla kadınlar için daha yüksek olduğu OECD ülkelerinden biridir. Türkiye dışında
Avustralya, Estonya, Norveç ve İsveç de yükseköğretimin net getirisinin kadınlar için daha yüksek olduğu
ülkelerdendir (Grafik A.3).
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Grafik A.3. Yükseköğretimin Kadınlar ve Erkekler İçin Net Getirisi
Erkek

Kadın

Finlandiya
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700.000

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
İsveç

Letonya

Türkiye
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Belçika

Slovakya

Birleşik Krallık

Avustralya

Norveç

Portekiz

İspanya

Yeni Zelanda
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Çek Cumhuriye�

Slovenya

Kanada

OECD Ortalaması

Lüksemburg

Fransa

Avusturya

Polonya

Almanya

İsrail

Macaristan

İsviçre

Şili

İrlanda

ABD

-

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/tq9zhr

Değerlendirme ve Öneriler
Eğitime katılım, bireylerin istihdam edilme olasılığının artmasına ve sosyoekonomik düzeylerinin yükselmesine
aracılık eden değişkenlerden biri olarak görülmektedir. Özellikle ortaöğretim mezuniyeti, istihdama geçişte
aranan en alt düzeydeki gereklilik olarak nitelendirilmektedir. OECD genelinde ortaöğretim mezunu dahi
olmayan nüfusun oranı son 10 yılda düşüş göstermiştir. Türkiye, bu düşüşün en yüksek düzeyde olduğu
ülkelerden biridir. Ancak Türkiye’de ortaöğretim mezunu dahi olmayan %41’lik genç nüfus oranı (25-34 yaş)
hâlâ OECD ortalamasının (%15) çok üzerindedir. Bu durum, bir yandan genç nüfusun istihdam edilebilirliği
konusunda endişeye yol açarken bir yandan da gençlerin dünyanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinin
gerektirdiği becerilere sahip olma düzeyi bağlamında soru işaretlerine yol açmaktadır. Eğitim düzeyi düşük
olan genç nüfusun becerilerinin ve niteliğinin artırılması için yaşam boyu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi
ve uygulanmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
OECD genelinde ortaöğretim mezunu dahi olmayan kadınların oranı erkeklerin oranından daha düşük;
yükseköğretimden mezun olan kadınların oranı ise erkeklerin oranından daha yüksektir. Türkiye’de 2010
yılında hem ortaöğretim mezuniyeti hem de yükseköğretim mezuniyeti bağlamında kadınların aleyhine olan
farklılıklar, 2020 yılında ortaöğretim düzeyinde 12 yüzde puandan 4 yüzde puana gerilemiş; yükseköğretimde
ise 1 yüzde puanlık bir farkla kadınların lehine dönmüştür. Ancak OECD ortalamaları ile kıyaslandığında
kadınların eğitime katılımdaki dezavantajlı durumları devam etmektedir. Bu durumun özellikle eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikalarda göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır.
OECD ortalamasına göre 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin %39’u yükseköğretim mezunudur. Bu oranın
önemli bir kısmı lisans ve yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır. Türkiye’de ise %22 olan oranın yarısından
fazlası lisans mezunlarından oluşurken yüksek lisans ve doktora mezunu oranının çok düşük olduğu dikkat
çekmektedir. OECD ortalamasında yüksek lisans mezunlarının oranı (%13,5), Türkiye’deki orandan (%2)
oldukça fazladır. Lisansüstü eğitim düzeyine yönelimin, özellikle bireylerin kişisel ve mesleki gelişimleri ve
nitelikli işgücü bağlamında özendirici koşullarla desteklenerek artırılması gerekmektedir.
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OECD ülkelerinin genelinde 18-24 yaş aralığı nüfusun yaklaşık yarısı eğitimden ayrılmaktadır. 18-24 yaş
aralığında eğitimden ayrılmış olan nüfusun (%62) en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye, bu nüfusun
istihdama geçiş oranının ise en düşük olduğu (%29) ülkelerden biridir. Bununla birlikte, Türkiye’de 18-24 yaş
aralığındaki genç nüfusun yaklaşık üçte biri (%32) ne eğitimde ne de istihdamdadır. Ne eğitimde ne istihdamda
olan gençlerin üçte ikisini (%21) ise çalışmayan ve iş aramayanlar oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’de özellikle
kadınlar için yüksektir. Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı, erkeklerin neredeyse
iki katıdır. Türkiye’de istihdam alanlarının kadınlar için eğitim düzeyinden bağımsız olarak da sınırlı olduğu
düşünüldüğünde bu eşitsizliğin giderilmesi yönünde politikalara ağırlık verilmesi fırsat eşitliğinin sağlanması
açısından önemli görülmektedir.
Eğitim düzeyinin istihdam üzerindeki etkisi, 25-64 yaş aralığı için verilen OECD ortalamalarında açıkça
gözlenebilmektedir. Bu verilere göre, ortaöğretim mezunu dahi olmayanların istihdam oranı %58, ortaöğretim
mezunlarının %75 ve yükseköğretim mezunlarının %84’tür. Türkiye’de de sırasıyla %50, %60 ve %74 olan bu
oranlar OECD ortalamaları ile benzer bir eğilim izlemektedir. Ancak bu oranların hepsinde Türkiye, OECD
ortalamasının gerisinde kalmaktadır. Hatta yükseköğretim mezunlarının istihdamı bağlamında en düşük orana
sahip OECD ülkelerinden birinin Türkiye olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, zorunlu eğitimi tamamlayan
gençler için yükseköğretimin cazibesinin azalmasına yol açarken 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda
olan nüfusun artmasına da yol açabilmektedir.
Eğitim ve istihdam ilişkisine yönelik veriler, cinsiyet bağlamında değerlendirildiğinde tüm eğitim seviyeleri için
OECD ortalamalarında kadınların dezavantajlı konumda olduğu görülmektedir. Kadın ve erkeklerin istihdam
oranları arasındaki farkın, kadınların aleyhine en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu durum ortaöğretim
mezunu dahi olmayan nüfus için olduğu kadar yükseköğretim mezunu genç yetişkinler için de geçerlidir. 2534 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunları içinde istihdamda olmayan kadınların oranı ile erkeklerin oranı
arasındaki fark, Türkiye için 20 yüzde puanın üzerindeyken OECD ortalamasında 7 yüzde puan düzeyindedir.
Bu veriler, kadınların toplumsal yaşamdaki dezavantajlı konumlarının eğitim düzeyleri artsa dahi işgücü
piyasasında da devam ettiğine işaret etmektedir. Bununla ilgili olarak işgücü piyasasında toplumsal cinsiyete
dayalı eşitsizliklerin önlenmesine, kadınların çalışma koşullarındaki dezavantajlı konumlarının giderilmesine ve
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir.
Bireylerin eğitim durumlarının gelir düzeylerine etkisine ilişkin verilere göre Türkiye’deki yükseköğretim
mezunları ortaöğretim mezunlarından %61 daha fazla kazanmaktadır. Bu verilere bakıldığında genel olarak
mezun olunan eğitim kademesi ile işgücü piyasasından elde edilen gelir arasında pozitif yönlü bir ilişki
olduğu görülmektedir. Hem bireysel gelirin hem de toplumsal olarak yetişmiş işgücünün artırılması açısından
Türkiye’de yükseköğretime katılım düzeylerinin yükselmesi önemlidir.
Daha yüksek bir eğitim seviyesini tamamlayan yetişkinler, çalışma yaşamları boyunca istihdam ve ücrete ilişkin
daha yüksek finansal getirilerden yararlanmaktadır. Ancak eğitim düzeyi ve gelir ilişkisinin derecesi cinsiyet,
yükseköğretim seviyesi ve çalışma alanına göre değişmektedir. Örneğin, tüm OECD ülkelerinde yaş, eğitim
düzeyi veya çalışma alanı ne olursa olsun, gelirlerdeki cinsiyet eşitsizliği devam etmektedir. Erkekler, aynı
eğitim seviyesine sahip kadın akranlarından daha yüksek gelir elde etmektedir. OECD ülkeleri ortalamasında
eğitim düzeyi arttıkça kadınlar ve erkekler arası gelir farkı anlamlı olarak değişmemektedir. Türkiye’de ise
eğitim düzeyi arttıkça kadın ve erkek arası gelir farkı azalmaktadır.
Buna karşılık Türkiye’de yükseköğretim mezunu olan 25-64 yaş aralığındaki kadınlar, tam zamanlı çalışan erkek
yaşıtlarının elde ettiği gelirin sadece %80’ini kazanmaktadır. Bu durum, çoğu OECD ülkesinde benzer oranlarda
seyrediyor olsa da (ortalama %76) 2013-2019 yılları arasında bazı ülkelerde cinsiyete dayalı gelir farkı azalma
eğilimi göstermiştir. Türkiye’de ise hem halihazırda kadın ve erkek arasındaki gelir farkı oldukça fazladır hem
de 2013 verileriyle karşılaştırıldığında bu fark 2019’da daha da açılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye’de
toplumsal cinsiyete dayalı gelir farkının ortadan kalkmasını sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesi önem
taşımaktadır.
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Türkiye, OECD genelinde yükseköğretimin bireysel maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden biridir. Bu nedenle,
Türkiye’de yükseköğretimin bireysel getirisi düşük olmasına rağmen kadın ve erkekler için yükseköğretime
yapılan yatırımların getiri/maliyet oranları OECD’den yüksektir. Türkiye’de yükseköğretimin hem bireysel
getiri/maliyet oranının hem de net getirisinin kadınlar için daha yüksek olması, eğitimin kadınlar açısından ne
kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle başta yükseköğretim kademeleri olmak üzere kadınların
eğitime katılımlarını teşvik edecek politikaların uygulanması hem bireysel kazançlar hem de toplumsal cinsiyet
eşitliği açısından önem taşımaktadır.
Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde eğitim almanın getiri oranı yüksek olsa da yükseköğretim mezunlarının
istihdam oranları düşüktür. Bu durum yükseköğretimin işgücü piyasasının talep ettiği becerileri karşılama
konusundaki sınırlılıklarına işaret etmektedir. İş dünyası ve yükseköğretim arasında kurulacak iş birlikleri yoluyla
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesi ve böylece yükseköğretim mezunlarının istihdamında
iyileşme sağlanması mümkündür.

B. Eğitime erişim
Bu başlık altında farklı eğitim kademeleri ve yaş grupları için okullaşma oranları ile yükseköğretim ve uluslararası
öğrencilere ilişkin verilere yer verilmiştir.

B1. Okullaşma oranları
15-19 yaş aralığındaki %69 okullaşma oranı ile Türkiye; en düşük okullaşma oranına sahip OECD ülkeleri
arasındadır.
OECD ülkelerinde zorunlu eğitim, genel olarak ilkokul kademesiyle birlikte 6 yaş itibarıyla başlayıp lise
kademesinin tamamlanmasıyla birlikte 16 yaş civarında sona ermektedir. Zorunlu eğitimin başlama ve sona
erme süresi, ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yapısına göre farklılaşmaktadır. Bir ülkedeki okullaşma oranı,
ilgili yaş aralığı için en az %90’a ulaştığında OECD bu ülkelerdeki okula erişimi “tam katılım” şeklinde
nitelendirmektedir. Türkiye’de eğitime tam katılım gösteren yaş aralığı 6-15 yaş arasına karşılık gelen 10 yıllık
süreyi kapsamaktadır. Türkiye, hem eğitime tam katılım gösterme süresi açısından OECD ortalamasının (14
yıl) gerisinde kalmakta hem de bu sürenin en düşük olduğu ülkeler arasına girmektedir (Kolombiya: 10 yıl;
Meksika: 9 yıl).
Tablo B.1 incelendiğinde 2019 yılı için OECD ülkelerinde genellikle 6-14 yaş aralığını kapsayan temel eğitimde
okullaşma oranının %99, Türkiye’de ise %100 olduğu görülmektedir. Ancak bu yaş aralığı Türkiye’deki zorunlu
eğitim sürecinin tamamını kapsamamaktadır. Zorunlu eğitimin bir kısmına denk gelen 15-19 yaş aralığındaki
bireylerin okullaşma oranının Türkiye’de (%69), OECD ortalamasının (%84) gerisinde kalması, bu yaş grubu
için eğitime erişim konusunda sorunlar olduğunu göstermektedir. 15-19 yaş aralığındaki okullaşma oranı (%69)
ile Türkiye; Kolombiya, Meksika, Kosta Rika ve İsrail’den sonra en düşük okullaşma oranına sahip 5. OECD
ülkesi konumundadır.
Tablo B.1. Yaş Gruplarına Göre Okullaşma Oranı (%) (2019)
Yaş Grupları
6-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-64

Türkiye

100

69

51

32

16

3

OECD ortalaması

99

84

41

16

6

2

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/7uxi3e
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OECD ülkeleri arasında 25-29 yaş aralığında en yüksek eğitime katılım oranına (%32) sahip ülke Türkiye’dir.
Öte yandan, Türkiye’de zorunlu eğitim çağı dışında kalan 20 ve 64 yaş aralığındaki grupların çoğunda eğitime
katılım oranları OECD ortalamasından oldukça yüksektir. Örneğin, 20-24 yaş aralığındaki nüfusun eğitime
katılım oranı açısından Türkiye %51’lik bir değerle OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahip ülkelerden
biridir (Slovenya: %56, Avustralya: %55, Yunanistan: %54, Danimarka: %53, Almanya: %51). 25-29 yaş aralığında
ise OECD ülkeleri arasında en yüksek katılım oranına (%32) sahip olan ülke Türkiye’dir. Avustralya, Danimarka,
Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerle birlikte Türkiye’de de 25-29 yaş aralığındaki gençlerin en az %25’i hala eğitim
sürecindedir. 25-29 yaş aralığındaki okullaşma verilerine benzer şekilde Türkiye, 30-39 yaş aralığında da en
yüksek katılım oranına (%16) sahip olan Finlandiya ve İsveç’le birlikte ilk sırayı paylaşmaktadır. Eğitime katılım
oranları, genellikle öğrencilerin mezun olması ve iş piyasasına geçişiyle birlikte ileri yaşlara doğru düşmektedir.

Erken çocukluk döneminde okullaşma oranları
Türkiye 3-5 yaş aralığında %39 olan erken çocukluk eğitimine katılım oranıyla, OECD ortalamasının (%83)
oldukça gerisinde kalarak okul öncesinde okullaşmanın en düşük olduğu OECD ülkesi olmuştur.
Erken çocukluk eğitimine katılım, tüm ülkelerde zorunlu olmamasına rağmen 3-5 yaş aralığındaki çocukların
okul öncesinde okullaşma oranı, OECD ortalamasında %83 gibi oldukça yüksek bir değere sahiptir. Okul
öncesi eğitime katılım oranı en yüksek olan (en az %97) ülkelerin başında Fransa, Belçika, Danimarka, İzlanda,
İsrail, Norveç ve İspanya gelmektedir. Öte yandan, 3-5 yaş aralığındaki çocuklarda okul öncesi okullaşma oranı
OECD ve partner ülkelerle birlikte ele alındığında Suudi Arabistan, İsviçre ve Türkiye’de %50’den daha azdır.
Grafik B.1. Yıllara Göre 3-5 Yaş Aralığındaki Çocukların Erken Çocukluk Eğitimine Katılım Oranı (%)
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/83olpk

Türkiye’de 3-5 yaş aralığındaki erken çocukluk eğitimine katılım oranı, 2005’ten 2019’a kadar sistematik olarak
artış göstermiştir (Grafik B.1). Ancak, Türkiye 3-5 yaş aralığında erken çocukluk eğitimine katılım oranıyla
(%39), OECD ortalamasının (%83) oldukça gerisinde kalarak 2019’da okul öncesinde okullaşmanın en düşük
olduğu OECD ülkesi olmuştur.

Bir Bakışta Eğitim 2021 | 13

B2. Yükseköğretim
Türkiye’de yükseköğretime ilk kez giren öğrencilerin neredeyse yarısı (%48) ön lisans programlarına
başlamaktadır.
Yükseköğretim programlarına ilk kez giren bireylerin oranı açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında en
yüksek değerlerden birine sahiptir. Türkiye ile birlikte Şili’de de görülen yükseköğretime giriş oranlarının
yüksek olmasının temel nedeni, özellikle ön lisans programlarına başlama oranının fazla olmasıdır. Örneğin,
Türkiye’de yükseköğretime ilk kez ön lisans kademesiyle başlayan öğrenci oranı (%48), OECD ortalamasından
(%17) oldukça yüksektir (Tablo B.2). Öte yandan, lisans düzeyindeki programlarla yükseköğretime başlayan
öğrenci oranı Türkiye’de (%50), OECD ortalamasından (%76) daha düşüktür. Belçika, Finlandiya, Yunanistan,
Hindistan ve Hollanda’da yükseköğretime ilk kez giren öğrencilerin %95’i eğitimine lisans programlarıyla
başlamaktadır. Ancak Avusturya, Kanada, Şili, Kolombiya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya,
Suudi Arabistan ve İspanya gibi ülkelerde yükseköğretime ilk kez başlayan öğrencilerin üçte birinden fazlası,
Türkiye’de ise neredeyse yarısı (%48) ön lisans programlarıyla başlamaktadır. Bu ülkelerdeki yükseköğretime
ön lisans programıyla başlama oranları, OECD ortalamasının iki katıdır.
Tablo B.2. Yükseköğretim Programlarına İlk Kez Girenlerin Oranı (%) (2019)
Ön lisans

Lisans ya da eşdeğer programlar

Yüksek lisans eğitimini kapsayan programlar*

Türkiye

48

50

2

OECD ortalaması

17

76

6

*Master’s long first degree adıyla bilinen bu program, ISCED 7-LFD olarak sınıflandırılmaktadır.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/7qnr52

Yüksek lisans eğitimini kapsayan programlar, yalnızca Türkiye’de değil aynı zamanda OECD ülkeleri arasında
da yükseköğretime en az başlama oranına sahip olan programlardır. Yükseköğretim sistemi içinde yüksek lisans
eğitimini kapsayan programların olduğu Arjantin, Avusturya, Almanya, Macaristan ve İsveç’te yükseköğretime
bu programlarla ilk kez başlayan öğrenci oranı (en az %15), OECD ortalamasından (%6) daha yüksektir.
Tablo B.3. Yükseköğretim Programlarından İlk Kez Mezun Olanların Oranı (%) (2019)
Ön lisans

Lisans ya da eşdeğer programlar

Yüksek lisans eğitimini kapsayan programlar

Türkiye

39

59

2

OECD ortalaması

16

76

8

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/ebyvi6

Yükseköğretim programlarından ilk kez mezun olanların oranı incelendiğinde, Türkiye için bu oranların ön
lisans düzeyinde %39, lisans düzeyinde %59, yüksek lisans eğitimini kapsayan programlarda ise %2 olduğu
görülmektedir (Tablo B.3). OECD ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye’de bir yükseköğretim programından ilk
kez mezun olanların içinde ön lisans mezunlarının oranı OECD ortalamasından daha yüksek; lisans ve yüksek
lisans eğitimini kapsayan programlardan mezun olanların oranı ise OECD ortalamasından daha düşüktür.
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B3. Uluslararası öğrenciler
Türkiye, uluslararası öğrenci grubu arasında düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden gelen öğrenci oranının
en yüksek olduğu OECD ülkesidir.
OECD ülkelerinde yükseköğretim kademesindeki uluslararası öğrenci akışının büyük bir kısmını (%67)
gelişmekte olan ülkelerden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu oranın içinde yer alan öğrencilerin %3’ü
düşük gelirli, %26’sı düşük orta gelirli, %38’i ise yüksek orta gelirli ülkelerden gelen öğrencilerdir.
Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin gelir düzeyine göre dağılımı incelendiğinde gelişmekte
olan ülkelerden gelen uluslararası öğrenci oranının (%90,4), OECD ülkelerindeki orandan (%67) daha yüksek
olduğu görülmektedir (Grafik B.2). Ayrıca Türkiye, uluslararası öğrenci grubu arasında düşük gelir düzeyine
sahip ülkelerden gelen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke olan Suudi Arabistan’dan (%52,5) sonra
%30,3’lük bir oranla ikinci sırada; OECD ülkeleri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. Uluslararası öğrenci
grubu arasında düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden gelen öğrenci oranının Türkiye’de OECD ortalamasından
(%3) oldukça yüksek olması dikkat çeken bir durumdur.
Grafik B.2. Uluslararası Öğrencilerin Geldikleri Ülkelerin Gelir Düzeyine Göre Dağılımı (%) (2019)
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Not: DGÜ: Düşük Gelirli Ülkeler. DOGÜ: Düşük Orta Gelirli Ülkeler. YOGÜ: Yüksek Orta Gelirli Ülkeler. YGÜ: Yüksek Gelirli Ülkeler.
1. Uluslararası öğrenci statüsü değil; yabancı öğrenci statüsüne sahip olanlar.
2. 2018 verileri.
3. Uluslararası öğrencilerin geldiği ülkelere göre dağılımı vatandaşlık ölçütüne bağlı olarak belirlenmiştir. Toplam sayıları ise lise eğitimi alınan ülkeye göre belirlenmiştir.
Ülke sıralaması, gelişmekte olan ülkelerden gelen uluslararası ya da yabancı öğrenci oranına göre gittikçe azalan bir sırayla sunulmuştur (DGÜ, DOGÜ ve YOGÜ birlikte).
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/xzbf49

OECD ülkelerinde yükseköğretim kademesinde öğrenim gören uluslararası öğrenci oranı lisansüstü
programlarda artış göstermektedir. OECD ülkelerinde yükseköğretim programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin
ortalama %6’sı, lisans öğrencilerinin %5’i, yüksek lisans öğrencilerinin %14’ü, doktora öğrencilerinin %22,1’i
uluslararası öğrencilerdir (Grafik B.3). Lisansüstü programlardaki bu oranlar, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yaşam
koşulları ve coğrafi konum gibi pek çok değişkenden etkilenmektedir. Örneğin, Lüksemburg ve İsviçre’de
doktora programlarına kayıtlı uluslararası öğrenci oranı (sırasıyla %87; %56), ulusal öğrenci oranından daha
yüksektir.
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Grafik B.3. Yükseköğretime Kayıtlı Tüm Öğrenciler İçindeki Uluslararası/Yabancı Öğrenci (2019)
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Not: Tüm yükseköğretimle ilgili bilgiler grafikte ayrıca belirtilmemiş olsa bile ön lisans programlarını da içermektedir.
1. Ön lisans programlarına ilişkin veriler uyruk temelli ele alınmıştır ve yalnızca Flamanları kapsamaktadır.
2. 2018 verileri.
Ülke sıralaması, gelişmekte olan ülkelerden uluslararası ya da yabancı öğrenci oranına göre gittikçe azalan bir sırayla sunulmuştur.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/cwlnud

Türkiye özelindeki veriler incelendiğinde, Türkiye’nin yükseköğretime kaydolan tüm öğrenciler içindeki
uluslararası/yabancı öğrenci oranının (%1,99) en düşük seyrettiği ülkelerden biri olduğu görülmektedir (Şili:
%0,82, Meksika: %0,71, Çin: %0,43, Brezilya: %0,25, Kolombiya: %0,22, Hindistan: %0,13, Endonezya: %0,10).
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci oranının en yüksek olduğu programlar ise yüksek lisans (6,08) ve doktora
düzeyindeki programlardır (%6,41).

Değerlendirme ve Öneriler
Yaş gruplarına göre yapılan incelemeler, Türkiye’nin eğitime erişim oranları açısından OECD ülkelerinden
belirgin biçimde farklılaştığı iki kademeye dikkat çekmektedir. Bunlar, zorunlu eğitime başlangıç kademesi
olarak görülen okul öncesi eğitim dönemi (3-5 yaş) ve zorunlu eğitimin bitiş kademesi olan lise eğitimi
dönemidir (15-19 yaş). Okul öncesi eğitim dönemi olan 3-5 yaş aralığındaki eğitime erişim verilerine göre
Türkiye, en düşük okullaşma oranına (%39) sahip OECD ülkesidir. Oysa okul öncesi eğitim, çocukların bilişsel,
sosyal duygusal, akademik gelişimleri ve genel iyi oluşları üzerinde kilit bir role sahiptir. Ayrıca tüm çocukların
kolay erişebileceği, nitelikli ve kapsayıcı bir okul öncesi eğitimi, ekonomik refah ve büyümeye katkı sağlaması
ve anne-babaların iş gücü piyasasına daha kolay geçebilmesi açısından da oldukça değerlidir. Bu nedenle,
Türkiye’de 3-5 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitime erişimini artırmak için anne-babaları teşvik
edecek programlar oluşturulmalı, ücretsiz, zorunlu ve kapsayıcı okul öncesi eğitim politikaları geliştirilmeli ve
okul öncesi eğitim veren kurumlar yaygınlaştırılmalıdır.
Türkiye, 15-19 yaş arasındaki çocukların eğitime erişim oranıyla (%69), OECD ortalamasının (%84) oldukça
gerisinde kalarak bu yaş aralığında okullaşma oranı en düşük olan ülkelerden biri olmuştur. Aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu Şili, İsrail, Kore gibi ülkelerde en çok 17-18 yaş arasında yaşanan okullaşma oranındaki
düşüş yaklaşık 25 yüzde puandır. Bu veriler, Türkiye’de özellikle lise eğitiminin son yıllarında eğitime devam
etme ve liseyi tamamlama oranını artıracak destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Zorunlu eğitimin yarıda kesilmesi, ülkelerin ekonomik, sosyal ve bireysel kalkınma durumlarını olumsuz olarak
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etkileme potansiyeline sahiptir. Bu veriler, okul terki yaşayan ve özellikle dezavantajlı kesimdeki öğrencilere
yönelik destekleyici ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesine duyulan ihtiyacı da ortaya çıkarmaktadır.
Yükseköğretim kademesinde eğitime erişim verileri incelendiğinde 25-29 ve 30-39 yaş aralıklarında hala
eğitimde olan genç nüfus oranları Türkiye’de (sırasıyla %32 ve %16), OECD ortalamalarının (sırasıyla
%16 ve %6) oldukça üzerindedir. Bu durum, yükseköğretime başlama yaşı ile ilgili olabilir. OECD ülkelerinin
yaklaşık üçte birinde öğrencilerin çoğu liseden mezun olduktan sonra ortalama 2 yıl içinde bir yükseköğretim
programına başlamaktadır. Ancak Türkiye, İsrail ve İsveç gibi ülkelerde yükseköğretime başlama yaşı, liseden
mezun olma yaşından ortalama olarak en az 5 yıl daha fazladır. Buna ek olarak, OECD ortalamasında
yükseköğretime başlama yaşı ortalama 22 iken bu oran Türkiye’de 24’tür. Bu veriler, hem Türkiye’deki lise
mezunlarının yükseköğretime başladıkları ortalama yaşın OECD ortalamasından daha yüksek olduğunu
göstermekte hem de 25-39 yaş aralığında hala eğitimde olan nüfus oranının Türkiye’de OECD ortalamasından
neden daha fazla olduğunu açıklamaktadır. Yükseköğretime geçişin gecikmesinin ya da ertelenmesinin
nedenleri arasında üniversiteye yerleşememe ya de eğitim maliyetinin karşılanmasında yaşanan güçlükler
sayılabilir. Ancak yükseköğretime geç giriş yapma durumu, genç nüfusun doğrudan iş piyasasına geçmesiyle
ya da yükseköğretim sürecinin geç tamamlanmasından kaynaklı olarak işgücü piyasasına girişin ertelenmesiyle
sonuçlanabilir.
Yükseköğretim kademesinde öğrenim görmek üzere farklı bir ülkeyi tercih eden uluslararası öğrenci oranları,
son 20 yılda OECD ülkeleri genelinde sistematik biçimde artış göstermiştir. Türkiye’de de yükseköğretime
kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı 2019 yılı itibarıyla 154.500’e ulaşmıştır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin
büyük çoğunluğu Suriye’den gelmektedir. Yükseköğretime kayıtlı tüm öğrenciler arasında uluslararası
öğrenci oranı OECD ortalamasında %6 iken Türkiye’de %1,99’dur. Bu oranla Türkiye, OECD ve partner
ülkeler arasında yükseköğretimin tüm programlarında kayıtlı uluslararası öğrenci oranının en az olduğu
ülkelerden biridir. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin gelir düzeylerine göre dağılımına
yönelik verilerde dikkat çeken durum, Türkiye’ye gelişmekte olan ülkelerden gelen öğrenci oranının (%90,4),
OECD ortalamasından (%67) oldukça yüksek olmasıdır. Ayrıca Türkiye, OECD ülkeleri arasında düşük gelir
düzeyine sahip ülkelerden gelen uluslararası öğrenci oranının (%30,3) en fazla olduğu ülke konumundadır.

C. Eğitime ayrılan finansal kaynak
Ülkelerin eğitime yaptıkları harcamalara ilişkin göstergeler, eğitime ayrılan finansal kaynakların miktarı ve türü
hakkında önemli bilgiler sunmakta ve ülkeler arasında karşılaştırma yapılmasına izin vermektedir. Bu başlık
altında öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamaları, millî servetten eğitim kurumlarına ayrılan pay ve
eğitim kurumlarına yapılan kamu ve özel harcamalara ilişkin göstergelere yer verilmektedir.

C1. Öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması
Türkiye’de tüm kademeler için öğrenci başına yapılan harcamalar OECD ortalamasının oldukça gerisinde
kalmaktadır. Özellikle ilkokul ve ortaokul kademesinde öğrenci başına yapılan harcamalar OECD
ortalamasının neredeyse üçte biri düzeyindedir.
Eğitim kurumları harcaması okullara, üniversitelere ve eğitim kurumlarına yapılan harcamaları ifade etmekte;
eğitim öğretim araçlarına ve kurumların sağladığı sağlık, ulaşım, beslenme gibi sosyal hizmetlere yapılan
harcamaları kapsamaktadır. Öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması her bir öğrenci için yapılan
yatırımı temsil etmekte ve ülkeler arasında karşılaştırma yapabilmeyi sağlayan önemli bir gösterge olarak
kullanılmaktadır.
OECD ortalamasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademelerde öğrenci başına yapılan eğitim
kurumları harcaması 11.680 dolar iken Türkiye’de yapılan harcama 5.723 dolardır (Grafik C.1). Eğitim
kademelerine göre öğrenci başına yapılan harcamalar değişmekle birlikte Türkiye’de yapılan harcamalar tüm
eğitim kademeleri için OECD ortalamasının oldukça gerisinde kalmaktadır. Türkiye’de özellikle ilkokul ve
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ortaokul kademesinde öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması OECD ortalamasının neredeyse
üçte biri düzeyindedir. Genel eğilim olarak öğrenci başına yapılan en yüksek harcamalar yükseköğretim
kademesinde olmaktadır. Türkiye’de de yükseköğretim kademesinde öğrenci başına yapılan harcama 10.008
dolar ile diğer eğitim kademelerine yapılan harcamalardan daha yüksektir ancak 17.065 dolar olan OECD
ortalamasının oldukça altındadır.
Grafik C.1. Eğitim Kademesine Göre Öğrenci Başına Yapılan Toplam Eğitim Kurumları Harcaması (ABD Doları)
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/y5mi1l

Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamalar yıllık ortalama %2,4’lük bir artış ile OECD ortalamasından
daha yüksek bir oranda büyümüştür.
Öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasının zaman içinde nasıl değiştiğine bakıldığında ise
2012-2018 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademeler için yapılan harcamalar OECD
ortalamasında yıllık %1,6 artış göstermiştir (Tablo C.1). OECD ülkeleri arasında Macaristan, yıllık ortalama
%6’lık bir artışla öğrenci başına yapılan harcamaların en fazla arttığı ülke olmuştur. Ancak bu artış öğrenci
sayısındaki azalmayla da ilişkilidir. Buna karşılık Türkiye’de öğrenci sayısı artmasına rağmen öğrenci başına
yapılan harcamalar yıllık ortalama %2,4’lük bir artış ile OECD ortalamasından daha yüksek bir oranda
büyümüştür. Türkiye 2012-2018 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademeler için yapılan
toplam harcamaların OECD genelinde en fazla arttığı (%5,1) ülke olmuştur. Bununla birlikte öğrenci sayısı
da arttığı (%2,7) için öğrenci başına düşen harcama miktarındaki artış daha düşük olmuştur. Yükseköğretim
kademesinde ise öğrenci sayısındaki artış OECD ortalamasına kıyasla Türkiye’de oldukça yüksektir ve öğrenci
başına yapılan harcamalar %3 oranında düşüş göstermiştir.
Tablo C.1. 2012-2018 Yılları Arasında Öğrenci Başına Yapılan Eğitim Kurumları Harcamasının Yıllık Ortalama Büyüme Oranı (%)
Yükseköğretim

İlkokuldan yükseköğretime
Öğrenci
sayısındaki
değişim (%)

Toplam
harcamalardaki
değişim (%)

Öğrenci
başına yapılan
harcamalardaki
değişim (%)

Öğrenci
sayısındaki
değişim (%)

Toplam
harcamalardaki
değişim (%)

Öğrenci
başına yapılan
harcamalardaki
değişim (%)

Türkiye

2,7

5,1

2,4

7,2

3,9

-3,1

OECD ortalaması

0,1

1,7

1,6

0,4

0,8

0,7

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/r8n26a
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C2. Millî servetten eğitim kurumlarına ayrılan pay
2018 yılında OECD ülkelerinde ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kademeleri için ortalama olarak
GSYH’nin %4,9’u harcanmıştır. Türkiye’de bu oran %5,1’dir. Eğitim kademelerine göre yapılan harcamaların
GSYH içindeki oranlarına Grafik C.2’de yer verilmektedir. Buna göre Türkiye’de ilkokul kademesinde yapılan
harcamaların GSYH’ye oranı OECD ortalamasının gerisinde kalırken diğer kademelerde eğitim kurumlarına
yapılan harcamaların GSYH’ye oranı OECD ortalamasından daha yüksektir.
Grafik C.2. Eğitim Kademesine Göre Eğitim Kurumlarına Yapılan Toplam Harcamanın GSYH’ye Oranı
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/g4fl87

Bununla birlikte farklı öğrenci sayısı ve farklı nüfusa sahip ülkeler arasında karşılaştırma yapabilmek için
öğrenci başına eğitim kurumlarına yapılan harcamaların, kişi başına düşen GSYH’ye oranına bakılması
önemlidir. Grafik C.3’te sunulan verilere göre ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademeler için öğrenci
başına yapılan harcamaların kişi başına düşen GSYH’ye oranı OECD ortalamasında %26 iken Türkiye’de %20’dir.
Türkiye’de özellikle ilkokul ve ortaokul kademeleri için yapılan harcamaların oranı OECD ortalamasına kıyasla
daha düşüktür. Yükseköğretim ise Türkiye’de en yüksek harcama oranı olan kademedir ancak öğrenci başına
yapılan harcamanın kişi başına düşen GSYH’ye oranı (%35) OECD ortalamasının (%37) altındadır.

Kişi Başına Düşen GSYH'ye Oranı (%)

Grafik C.3. Öğrenci Başına Yapılan Harcamaların Kişi Başına Düşen GSYH’ye Oranı
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/y5mi1l
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Ülkelerin eğitim kurumlarına yaptığı toplam harcamalar, kaynak türüne göre kamu, özel ve uluslararası olmak
üzere üç boyutta ele alınmaktadır. Eğitim kurumlarına yapılan;
« Kamu harcamaları: Hükümetler veya yerel/bölgesel yönetimler tarafından yapılan harcamaları;
« Özel harcamalar: Hane halkı, özel şirket, vakıf veya STK’lar gibi diğer özel kesim birimlerinin yaptığı
harcamaları;
« Uluslararası harcamalar: Uluslararası örgütler veya diğer yabancı kaynaklar tarafından yapılan harcamaları
kapsamaktadır.
Hem OECD genelinde hem Türkiye’de eğitim kurumlarına yapılan harcamaların temel kaynağını kamu
harcamaları oluşturmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de özel harcamaların GSYH’ye oranı OECD
ortalamasının üzerindedir (Tablo C.2). Yükseköğretim öncesi kademeler için özel harcamaların GSYH’ye oranı
OECD ortalamasında %0,8 iken Türkiye’de %1,4’tür. Bu kademeler için yapılan kamu harcamalarının GSYH’ye
oranı ise Türkiye’de daha düşüktür. Buna karşılık yükseköğretim kademesi için Türkiye’de kamu harcamalarının
GSYH’ye oranı (%1,2) OECD ortalamasından (%0,9) daha yüksektir.
Tablo C.2. Eğitim Kurumlarına Yapılan Harcamaların Kaynak Türüne Göre GSYH’ye Oranı (%)
İlkokuldan yükseköğretime tüm kademeler

Yükseköğretim

Kamu

Özel

Uluslararası

Toplam

Kamu

Özel

Uluslararası

Toplam

Türkiye

3,7

1,4

0,019

5,1

1,2

0,5

0,013

1,7

OECD Ortalaması

4,1

0,8

0,061

4,9

0,9

0,4

0,047

1,4

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/g4fl87

C3. Eğitim kurumları harcamalarında kamu ve özel harcamaların payları
OECD ortalamasına kıyasla Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademeler için kamu harcamalarının payı
daha düşük, özel harcamaların payı daha yüksektir. Yükseköğretimde ise kamu harcamaları payı daha
yüksek, özel harcamaların payı daha düşüktür.
Eğitim kurumlarına yapılan harcamalar ağırlıklı olarak kamu kaynaklarından karşılanmakla birlikte farklı ülkeler
ve farklı eğitim kademelerinde yapılan harcamalarda kamu, özel ve uluslararası kaynakların payları farklılık
göstermektedir. Tablo C.3’te sunulan verilere göre OECD ortalamasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan
kademeler için yapılan harcamaların %82,4’ü kamu kaynaklarından, %16,2’si özel kaynaklardan karşılanırken
Türkiye’de kamu kaynaklarının payı %72,5, özel kaynakların payı %27,1’dir. Okul öncesi için yapılan harcamalarda
da Türkiye’nin özel harcamalar payının OECD ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. İlköğretim,
ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi kademelerde Türkiye’nin özel harcamalar payı
(%27,1), OECD ortalamasının (%9,9) neredeyse üç katıdır. Buna karşılık yükseköğretim kademesi için yapılan
harcamalarda Türkiye’de özel harcamaların payı (%27,2) OECD ortalamasına (%30,1) kıyasla daha düşüktür.
Genel olarak bakıldığında yükseköğretim öncesi ve yükseköğretim kademeleri açısından harcamaların kaynak
türüne göre dağılımında belirgin bir farklılık olduğu söylenebilir. Buna göre OECD ortalamasına kıyasla
Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademeler için kamu harcamalarının payı daha düşük, özel harcamaların payı
daha yüksektir. Yükseköğretimde ise Türkiye’de kamu harcamaları payının daha yüksek, özel harcamaların
payının daha düşük olduğu görülmektedir.
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Tablo C.3. Eğitim Kurumlarına Yapılan Harcamaların Kaynak Türüne Göre Dağılımı (%)
İlköğretim, ortaöğretim
ve ortaöğretim sonrası
yükseköğretim öncesi

İlkokuldan yükseköğretime
tüm kademeler

Okul öncesi

Kamu

Özel

Özel

Kamu
transferi*

Kamu

Özel

Türkiye

72,5

27,1

0,4

73,6

26,4

-

72,7

27,1

0,2

OECD
Ortalaması

82,4

16,2

1,4

82,7

16,8

0,6

89,7

9,9

0,4

Uluslararası Kamu

Yükseköğretim

Uluslararası Kamu

Özel

Uluslararası

72

27,2

0,8

66,2

30,1

3,7

* Kamudan özel kesime yapılan transferleri ifade etmektedir.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/u2tw8g, okul öncesi için veri: https://stat.link/cokrb7

Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri için yapılan harcamaların %14,1’ini hane halkı harcamaları
oluşturmaktadır ve bu oran, OECD ortalamasının neredeyse iki katıdır.
Eğitim kurumlarına yapılan özel harcamaların önemli bir kısmını hane halkı harcamaları oluşturmaktadır.
Hane halkı harcamalarının tüm harcamalar (kamu, özel ve uluslararası) içindeki oranına Grafik C.4’te yer
verilmektedir. Buna göre Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademelerde hane halkı harcamaları payının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Öyle ki Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri için yapılan
harcamaların %14,1’ini hane halkı harcamaları oluşturmaktadır ve bu oran, OECD ortalamasının neredeyse iki
katıdır. Yükseköğretimde ise hane halkının yaptığı eğitim harcaması oranı OECD ortalamasında (%21,6) daha
yüksek iken Türkiye’de (%12,2) daha düşüktür.
Grafik C.4. Eğitim Kurumları Harcaması İçinde Hane Halkı Harcamalarının Oranı
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Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/u2tw8g
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Eğitim kurumları harcamalarının kaynak türüne göre dağılımının zaman içinde nasıl değiştiğine bakıldığında
ise 2012-2018 yılları arasında genel eğilimin, kamu harcamaları payının azalması ve özel harcamalar payının
artması yönünde olduğu görülmektedir (Tablo C.4). Genel eğilim bu yönde olsa da Türkiye’de kamu
harcamaları payının OECD ortalamasına kıyasla daha fazla düştüğü; özel harcamalar payının ise daha fazla
arttığı görülmektedir. Türkiye’de özel kesim harcamaları payındaki artış özellikle yükseköğretim kademesinde
belirginleşmektedir.
Tablo C.4. Kamu ve Özel Harcama Dağılımının Değişimi (2012-2018)
İlköğretim, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası yükseköğretim öncesi
Kamu harcamaları ve
uluslararası harcamaların
payı (%)

Özel kesim harcamalarının
payı (%)

2012 2018

Yükseköğretim
Kamu harcamaları ve
uluslararası harcamaların
payı (%)

2012

2018

Değişim

Türkiye

75,1

72,9

-2,2

24,9

27,1

2,2

75,4

72,8

-2,6

24,6

27,2

2,6

OECD
Ortalaması

91,4

90,1

-1,3

9,01

9,94

0,9

71,9

70,5

-1,3

28,7

30,1

1,4

Değişim

2012 2018

Değişim

Özel kesim harcamalarının
payı (%)

2012 2018

Değişim

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/u2tw8g

Değerlendirme ve Öneriler
Ülkelerin eğitim kurumları harcaması, eğitime yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmeler ve kıyaslamalar
yapılmasına imkân veren önemli göstergeler sunmaktadır. Bu göstergelere göre 2018 yılı verileriyle Türkiye,
öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademeler
için OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra en az harcama yapan ikinci ülkedir. Türkiye’de bu kademeler
için öğrenci başına yapılan 5.723 dolarlık harcama, 11.680 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az bir
düzeydedir. İlkokuldan yükseköğretim kademesine gidildikçe öğrenci başına yapılan harcama miktarı artsa da
Türkiye’de tüm eğitim kademeleri için harcamalar OECD ortalamasının oldukça gerisinde kalmaktadır.
Eğitim kurumlarına yapılan toplam harcamaların GSYH’ye oranına bakıldığında ise ilkokuldan yükseköğretime
kadar tüm kademeler için bu oran OECD ortalamasında %4,9 iken Türkiye’de %5,1’dir. Türkiye’de ilkokul dışında
diğer eğitim kademeleri için yapılan toplam harcamaların GSYH’ye oranı OECD ortalamasından yüksektir.
Buna karşılık öğrenci başına yapılan harcamaların kişi başına düşen GSYH’ye oranında Türkiye, OECD
ortalamasının oldukça gerisinde kalmaktadır. Türkiye’de özellikle ilkokul ve ortaokul kademeleri için öğrenci
başına yapılan harcamaların kişi başına düşen GSYH’ye oranı (%14 ve %14), OECD ortalamasına (%21 ve %24)
kıyasla daha düşüktür. Öğrenci başına yapılan harcamaların miktarı zaman içinde artmasına rağmen Türkiye,
başta yükseköğretim öncesi kademeler için yapılan harcamalar olmak üzere OECD ortalamasına kıyasla hâlâ
oldukça geridedir. Bu nedenle Türkiye’de özellikle temel eğitimin niteliğinin artırılması için öğrenci başına
yapılan harcama miktarının artırılması ve ayrılan kaynakların niteliği artırıcı yönde etkili bir biçimde kullanılması
gerekmektedir. Özellikle COVID-19 salgınının eğitim sistemlerine getirdiği ek maliyetler düşünüldüğünde
öğrenci başına yapılan harcamaların artırılması daha önce olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.
Öğrenci başına yapılan harcamaların yanı sıra kamu harcamaları ve özel harcamaların toplam eğitim harcamaları
içindeki payı da eğitim finansmanının temel kaynağı konumunda olan kamunun rolünü yansıtması bakımından
önemli bir göstergedir. Bu göstergeye ait verilere göre Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademelerde kamunun
toplam harcamalar içindeki payı (%72,5), OECD ortalamasına (82,4) kıyasla daha düşüktür. Buna paralel
olarak bu kademelerde özel harcamaların payı Türkiye’de daha yüksektir. Özellikle ilköğretim, ortaöğretim
ve ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi kademelerde Türkiye’nin özel harcamaları payının (%27,1)
OECD ortalamasının (%9,9) neredeyse üç katı olması dikkat çekicidir. Buna karşılık yükseköğretim
kademesi için yapılan harcamalarda Türkiye’de özel kesim harcamalarının payı, OECD ortalamasına kıyasla
daha düşüktür.
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Bu durum, özel harcamaların önemli bir kısmını oluşturan hane halkı harcamalarının toplam harcamalar
içindeki payında da benzer şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri için
yapılan toplam harcamaların %14,1’i hane halkı tarafından yapılmaktadır ve bu oran OECD ortalamasının
(%7,9) neredeyse iki katıdır. Yükseköğretimde ise hane halkının yaptığı harcamaların payı OECD ortalamasında
artarken Türkiye’de düşmektedir. Harcamaların dağılımında 2012-2018 yılları arasında yaşanan değişimler de
kamu harcamaları payının azalması, özel harcamalar payının artması yönündedir. Ancak Türkiye’de zorunlu
olan eğitim kademelerinde hane halkı harcamaları başta olmak üzere özel harcamalar halihazırda oldukça
yüksektir. Bu nedenle, zorunlu eğitim kapsamında parasız ve nitelikli eğitimin temel sağlayıcısı olması
beklenen kamunun toplam eğitim harcamaları içindeki payının artması önem taşımaktadır. Bu konuda hem
özel eğitim harcamalarıyla ilgili daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyulmakta hem de okulların ihtiyaçlarının
analiz edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sosyoekonomik arka planlarından bağımsız olarak nitelikli eğitime
erişimlerinin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından eğitime yönelik hane halkı harcamalarının
payını azaltıcı yönde kamu politikalarının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun da ötesinde, kamu eğitim
harcamalarının daha verimli, etkili ve kademeler arası adil bir şekilde kullanılması önemlidir. Özellikle erken
yaşta çocukların eşit fırsatlara sahip bir şekilde eşit şartlar altında hayata başlayabilmeleri temel eğitimin
devlet tarafından desteklenmesiyle mümkün olabilmektedir. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)
kapsamında Hedef 4 ile amaçlanan kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hedefine ulaşılmasında kamu kaynaklarının
öğrencilerin sosyoekonomik koşulları ve öğrenme ortamları arasındaki farklılıkların yarattığı dezavantajları
giderecek şekilde kullanılması önem taşımaktadır.

D. Öğretmenler, öğrenme ortamları ve okullar
Bu başlık altında öğrencilerin ilkokul ve ortaokul öğretim süreleri, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
ve ortalama sınıf mevcutları, öğretmen ve okul müdürü maaşları, öğretmenlerin öğretime ayırdığı süre ile
öğretmenlerin yaş grupları ve cinsiyet dağılımı yüzdelerine ilişkin verilere yer verilmiştir.

D1. Öğrencilerin sınıfta geçirdiği süre
Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilköğretim kademesinde zorunlu öğretim süresi en az olan 4. ülkedir.
Zorunlu öğretim süresi, tüm devlet okullarında bütün öğrencilerin katılımının yasal düzenlemelerle zorunlu
kılındığı öğretim sürelerini kapsamaktadır. OECD ortalamasında zorunlu öğretim süreleri ilkokul için altı
yılda toplam 4.590 saat; ortaokul için üç yılda toplam 3.049 saattir. Türkiye’de ise zorunlu öğretim süreleri
ilkokul için dört yılda toplam 2.880 saat; ortaokul için dört yılda toplam 3.371 saattir. Türkiye’de ilkokul ve
ortaokul için toplam zorunlu öğretim süresi sekiz yılda 6.251 saat iken OECD ortalamasında dokuz yılda 7.638
saattir. Türkiye’de ilkokul ve ortaokul kademelerine ayrılan toplam yıl ve yıllık zorunlu öğretim süreleri OECD
ortalamasından düşüktür (Tablo D.1). Ek olarak Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilköğretim kademesinde
zorunlu öğretim süresi en az olan 4. ülkedir.
Tablo D.1. İlkokul ve Ortaokulda Öğretim Süreleri
İlkokul

Toplam

Ortaokul

Yıl

Zorunlu
Öğretim
Süresi
(saat/yıl)

Zorunlu
Öğretim
Süresi
(Toplam
saat)

Yıl

Zorunlu
Öğretim
Süresi
(saat/yıl)

Zorunlu
Öğretim
Süresi
(Toplam
saat)

Yıl

Zorunlu
Öğretim
Süresi
(Toplam
saat)

Türkiye

4

720

2.880

4

843

3.371

8

6.251

OECD Ortalaması

6

807

4.590

3

923

3.049

9

7.638

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/cxkp3s
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Zorunlu öğretim süreleri içinde hangi derslere ne kadar zaman ayrıldığı incelendiğinde hem OECD
ortalamasında hem de Türkiye’de ilkokulda zorunlu öğretim süresinin büyük bir kısmını (OECD %42, Türkiye
%47) okuma yazma ve edebiyat ile matematik derslerinin oluşturduğu görülmektedir (Tablo D.2). Ortaokulda
ise zorunlu öğretim süresinin OECD ortalamasında %27’si, Türkiye’de %30’u okuma yazma ve edebiyat ile
matematik derslerinden oluşmaktadır.
İlkokuldan ortaokula geçişte hem OECD ortalamasında hem de Türkiye’de matematik dersine ayrılan sürenin
oranında çok büyük bir değişiklik olmazken okuma yazma ve edebiyat ile beden eğitimi ve sağlık derslerine
ayrılan sürenin oranı neredeyse yarıya düşmekte; fen bilimleri, yabancı dil ve din/ahlak eğitimi derslerine
ayrılan sürenin oranı artmaktadır. Ayrıca bilişim ve iletişim teknolojileri ile teknoloji dersleri bazı OECD
ülkelerinde ilkokul kademesinde başlarken Türkiye’de ortaokul kademesinden itibaren öğretim programının
içerisine dahil edilmektedir.
Tablo D.2. Zorunlu Öğretim Süresi İçinde Derslere Ayrılan Süreler (%)
İlkokul

Ortaokul

Türkiye

OECD Ortalaması

Türkiye

OECD Ortalaması

Okuma, Yazma ve Edebiyat

30

25

16

14

Matematik

17

17

14

13

Fen Bilimleri

5

7

11

12

Sosyal Bilgiler

13

6

8

11

Yabancı Dil

5

7

10

10

Beden Eğitimi ve Sağlık

14

9

5

8

Sanat

7

10

6

7

Din/Ahlak Eğitimi

2

5

8

4

Bilişim ve İletişim Teknolojileri

0

1

3

2

Teknoloji

0

1

3

3

Diğer Zorunlu Dersler

8

6

1

5

Seçmeli Dersler

0

5

16

13

100

100

100

100

Toplam
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/gx3iaz ve https://stat.link/qmaz1o

D2. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve sınıf mevcutları
Türkiye’de devlet okulları ve özel okulların sınıf mevcutları arasındaki fark, OECD ortalamasına kıyasla
daha fazladır.
Sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları; öğretmen ihtiyacı, öğretim süreleri, öğretmen
çalışma saatleri ve bu saatlerin öğretim ve diğer görevlere dağılımı gibi konularda belirleyici rol oynamaktadır.
Ayrıca, bu sayılar eğitim kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair önemli bir gösterge olarak görülmektedir. Sınıf
mevcutlarının okul türüne göre nasıl değiştiğine ilişkin 2019 verileri, Türkiye’de devlet okulları ve özel okulların
sınıf mevcutları arasındaki farkın, OECD ortalamasına kıyasla daha fazla olduğunu göstermektedir (Tablo
D.3). Türkiye’de, devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu 23 iken, özel okullarda
ortalama sınıf mevcudu 17’dir. Ortaokul kademesinde bu fark daha da açılmaktadır; devlet okullarında 26 olan
ortalama sınıf mevcudu, özel okullarda 17’dir. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ise ilkokul
kademesinde 18, ortaokul kademesinde 15’tir ve OECD ortalamasından yüksektir.
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Tablo D.3. Kademelere Göre Öğretmen Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ve Sınıf Mevcutları
İlkokul

Ortaokul

Sınıf mevcudu
(Devlet okulu)

Sınıf mevcudu
(Özel okul)

Öğretmen başına
düşen öğrenci
sayısı

Sınıf mevcudu
(Devlet okulu)

Sınıf mevcudu
(Özel okul)

Öğretmen başına
düşen öğrenci
sayısı

Türkiye

23

17

18

26

17

15

OECD Ortalaması

21

20

15

23

21

13

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/u19pa0 ve https://stat.link/dwhxfq

Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ortaöğretim kademesi için incelendiğinde, Türkiye’de ortalama 11 olan
sayının OECD ortalamasında 13 olduğu görülmektedir. Yükseköğretim kademesinde ise öğretim personeli
başına düşen öğrenci sayısı Türkiye’de 23, OECD ortalamasında 15’tir. Türkiye’de yükseköğretimde, öğretim
personeli başına düşen öğrenci sayılarında ön lisans ile lisans ve üzeri programlar arasındaki fark oldukça
yüksektir. Ön lisans düzeyinde öğretim personeli başına 47 öğrenci düşerken, bu sayı lisans ve üzeri düzeyde
20’dir.

D3. Öğretmen ve okul müdürü maaşları
Türkiye’de öğretmen maaşları çalışılan kademeye göre ciddi farklılıklar göstermemektedir.
Eğitim harcamaları içinde en büyük paya sahip olan öğretmen ve okul müdürü maşları, mesleği seçme
ve sürdürme konularında büyük bir etkiye sahiptir. Bir yandan nitelikli adayları öğretmenlik mesleğine
çekebilmek adına maaş ve çalışma koşullarını cazip hale getirmek bir yandan da sürdürülebilir eğitim bütçeleri
belirleyebilmek, politika yapıcıların karşılaştığı en önemli zorlukların arasında yer almaktadır.
Türkiye’de öğretmen maaşları çalışılan kademeye göre ciddi farklılıklar göstermemektedir. Okul öncesi
öğretmeni ile ilkokul öğretmeninin başlangıç maaşı 28.897 dolar, en üst kıdem maaşı ise 32.428 dolardır.
Ortaokul öğretmeni ile lise öğretmeninin başlangıç maaşı 30.052 dolar, en üst kıdem maaşı ise 33.584
dolardır. (Tablo D.4). Buna göre Türkiye’de mesleğe başlayan bir öğretmen en üst kıdeme ulaştığında başlangıç
maaşından yaklaşık olarak %11-12 daha fazla maaş almaktadır.
OECD ortalamasında ise yıllık öğretmen maaşları çalışılan kademe ve deneyim süresi yükseldikçe Türkiye’ye
oranla daha fazla artış göstermektedir. Örneğin; mesleğe yeni başlayan bir okul öncesi öğretmeninin maaşı
33.016 dolar, ilkokul öğretmeninin maaşı 34.492 dolar, ortaokul öğretmeninin maaşı 36.116 dolar, lise
öğretmeninin maaşı ise 37.811 dolardır. Öğretmenler en üst kıdeme ulaştığında ise yıllık maaşının okul öncesi
kademesinde 54.349 dolara, lise kademesinde 63.028 dolara ulaştığı görülmektedir. OECD ortalamasında
mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ile en üst kıdemde alabileceği maaş arasında kademelere göre
%65-68 arasında değişen farklılıklar gözlenmektedir.
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Tablo D.4. Kademelere ve Deneyime Göre Yıllık Öğretmen Maaşları (USD, SAGP)*
Eğitim Kademesi

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Deneyim Seviyesi

Türkiye

OECD Ortalaması

Başlangıç maaşı

28.897

33.016

10 yıllık deneyim

29.585

41.260

15 yıllık deneyim

30.812

44.209

En üst kıdem

32.428

54.349

Başlangıç maaşı

28.897

34.492

10 yıllık deneyim

29.585

44.871

15 yıllık deneyim

30.812

48.025

En üst kıdem

32.428

58.072

Başlangıç maaşı

30.052

36.116

10 yıllık deneyim

30.740

46.716

15 yıllık deneyim

31.967

49.701

En üst kıdem

33.584

60.478

Başlangıç maaşı

30.052

37.811

10 yıllık deneyim

30.740

49.370

15 yıllık deneyim

31.967

51.917

En üst kıdem

33.584

63.028

*Satın alma gücü paritesi (SAGP) kullanılarak yıllık kamu kurumu maaşlarının dolar karşılığı hesaplanmıştır.
Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/8mch25

Okul müdürü maaşları incelendiğinde ise, asgari yeterliklere sahip bir okul müdürünün OECD ortalamasında en
düşük maaşı 43.442 dolar (okul öncesi) iken en yüksek maaşı 90.078 dolardır (ortaöğretim, genel programlar).
Türkiye’de okul müdürü maaşı okul öncesi ve ortaöğretim kademesinde en düşük 33.640 dolar, ilkokul ve
ortaokul kademelerinde ise 33.255 dolardır. Öte yandan, Türkiye’de bir müdürün alabileceği en yüksek maaş
ortaöğretim kademesinde 38.297 dolardır.

D4. Öğretmenlerin öğretim için harcadıkları süre
Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin öğretim dışındaki ders planı hazırlama, öğrenci
değerlendirme, öğretmenler toplantısı gibi diğer sorumlulukları için diğer kademelerdeki öğretmenlere
kıyasla daha az vakitleri vardır.
OECD ülkelerinde devlet okullarında okul öncesi öğretmenleri yıllık ortalama 989 saat, ilkokul öğretmenleri
791 saat, ortaokul (genel programlar) öğretmenleri 723 saat, ortaöğretim (genel programlar) öğretmenleri
685 saat süreyi öğretime ayırmaktadır. Bu süreler Türkiye’de okul öncesi öğretmenleri için 903, ilkokul
öğretmenleri için 722, ortaokul (genel programlar) öğretmenleri ve ortaöğretim öğretmenleri için 505 saattir.
OECD ortalamasında öğretmenlerin öğretime ayırması gereken süre en çok okul öncesi kademesinde
farklılaşmaktadır. Meksika’da okul öncesi öğretmenleri öğretime yılda 532 saat ayırırken, bu süre Almanya’da
1755 saattir.
Türkiye’de öğretmenler yasal çalışma saatlerinin okul öncesi kademesinde %56’sını, ilkokul kademesinde
%45’ini, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde ise %31’ini öğretime ayırmaktadırlar (Tablo D.5). OECD
ortalamasında ise öğretmenler yasal çalışma saatlerinin ilkokul kademesinde %51’ini, ortaokul kademesinde
%46’sını, ortaöğretim kademesinde %43’ünü öğretime ayırmaktadır. Bu verilere göre, Türkiye’de okul öncesi ve
ilkokul öğretmenlerinin öğretim dışındaki ders planı hazırlama, öğrenci değerlendirme, öğretmenler toplantısı
gibi diğer sorumlulukları için diğer kademelerdeki öğretmenlere kıyasla daha az vakitleri vardır.

26 | Bir Bakışta Eğitim 2021

Tablo D.5. Öğretmenlerin Çalışma Saatlerine İlişkin Düzenlemeler (Saat/Yıl)
Öğretim için kullanılan süre

Okulda bulunulması gereken süre

Yasal çalışma süresi

Türkiye

OECD
Ortalaması

Türkiye

OECD
Ortalaması

Türkiye

OECD
Ortalaması

Okul Öncesi

903

989

985

-

1604

-

İlkokul

722

791

800

-

1604

1553

Ortaokul (genel programlar)

505

723

732

-

1604

1575

Ortaöğretim (genel programlar)

505

685

732

-

1604

1577

Ortaöğretim (mesleki programlar)

505

691

732

-

1604

-

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/swhdcy ve https://stat.link/m95dnt

D5. Öğretmen özellikleri
Türkiye’de öğretmenlerin %18’i 30 yaş altında, %67’si 30-49 yaş arasında, %15’i ise 50 yaş ve üzerindedir.
Öğretmenlerin yaş gruplarına göre dağılımı gelecek yıllarda ortaya çıkacak öğretmen ihtiyacını belirlemek
adına önemli bir göstergedir. Örneğin emeklilik yaşına yakın öğretmen oranının fazla olması, gelecek yıllarda
öğretmen ihtiyacının artacağına işaret edebilir.
Öğretmenlerin yaş ortalamalarına ilişkin 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’de ve OECD ortalamasında tüm
kademelerde öğretmenlerin çoğu 30-49 yaş aralığındadır. Ancak 30 yaş altı ve 50 yaş üstündeki öğretmen
sayıları bağlamında Türkiye, OECD ortalamasından farklı bir tablo çizmektedir. OECD ortalamasına kıyasla
Türkiye’de 30 yaş altındaki öğretmen oranı yüksek; 50 yaş üzerindeki öğretmen oranı ise oldukça düşüktür
(Grafik D.1). Türkiye’de öğretmenlerin %18’i 30 yaş altında, %67’si 30-49 yaş arasında, %15’i ise 50 yaş ve
üzerindedir. OECD öğretmen yaş ortalamasında en yüksek oran 30-49 yaş aralığında bulunmaktadır (ilkokul
%11, ortaokul %54, ortaöğretim %35). Ülkelerin çoğunda ortaöğretim kademesinde her üç öğretmenden en
az biri 50 yaş ve üzerindedir. 50 yaş ve üzeri öğretmen oranı en yüksek ülke %58 ile İtalya’dır. Türkiye’de ise
kademelere göre böyle bir eğilim söz konusu değildir. İlkokul öğretmenlerinin %21’i, ortaokul öğretmenlerinin
%7’si, ortaöğretim öğretmenlerinin ise %16’sı 50 yaş ve üzerindedir.
Grafik D.1. Farklı Kademelerde Görev Yapan Öğretmenlerin Yaş Gruplarına Dağılımı (%)

OECD ortalaması

Ortaöğretim

OECD ortalaması

OECD ortalaması

İlkokul

11

Türkiye

Ortaokul

Toplam

30 yaş altında

Türkiye

Türkiye

50 yaş ve üzeri

54

35

18

67

8

15

52

40

15

69

11

16

53

Türkiye
OECD ortalaması

30-49 yaş arasında

36

23
12

70
55

17

7
33

62

21

Kaynak: OECD, 2021.
Veri: https://stat.link/qetsh9
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Türkiye, tüm kademeler ortalamasında öğretmenlerin cinsiyet dağılımının en dengeli olduğu iki ülkeden
biridir.
Öğretmenlerin cinsiyet oranlarına bakıldığında, OECD ülkelerinde genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kademelerindeki kadın öğretmenlerin oranı erkek öğretmenlerden fazla olma eğilimindedir.
Yükseköğretimde ise bu durum tam tersidir. Özellikle okul öncesi kademesinde kadın öğretmen oranı
oldukça yüksektir; Türkiye’de ve OECD ortalamasında bu kademedeki öğretmenlerin %90’ından fazlası
kadındır. Bununla birlikte, Türkiye’de ve OECD ortalamasında eğitim kademesi yükseldikçe kadın öğretmen
oranı azalmaktadır. Türkiye’de okul öncesindeki öğretmenlerin %94’ü, ilkokul kademesindeki öğretmenlerin
%64’ü, ortaokul kademesindeki öğretmenlerin %58’i, ortaöğretim kademesindeki öğretmenlerin %51’i ve
yükseköğretim kademesindeki öğretmenlerin %45’i kadındır. Tüm kademeler ortalamasında öğretmenlerin
cinsiyet dağılımına bakıldığında Türkiye (kadın öğretmen %58), Japonya (kadın öğretmen %48) ile birlikte
cinsiyet dağılımının en dengeli olduğu ülkelerdendir.

Değerlendirme ve Öneriler
Raporda yer alan öğretim süreleri ve derslerin dağılımına ilişkin verilere göre, Türkiye’de ilkokul ve ortaokul
için toplam zorunlu öğretim süresi sekiz yılda 6.251 saat iken OECD ortalamasında bu süre dokuz yılda
7.638 saattir. Buna göre Türkiye’de ilkokul ve ortaokul kademelerine ayrılan toplam yıl ve yıllık zorunlu
öğretim süreleri OECD ortalamasından düşüktür. Öte yandan Türkiye, COVID-19 salgını sürecinde okullarını
en çok kapalı tutan OECD ülkelerinden biridir (TEDMEM, 2021). Okulların kapalı kaldığı sürenin uzunluğunun
öğrenme kayıplarında yaşanan artışla doğrudan ilişkisi ile Türkiye’nin mevcut zorunlu eğitim süresinin diğer
ülkelere göre düşük olması göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de öğrenme kayıplarının telafi edilmesi
noktasında pek çok OECD ülkesinden farklı bir strateji uygulanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Öğrenme
kayıplarının telafisine ilişkin Kasım 2021’den itibaren uygulanacağı belirtilen programlar kapsamında ek destek
mekanizmaları oluşturulurken bu verilerin göz önünde bulundurulması kritik önem taşımaktadır.
Zorunlu öğretim süreleri içinde hangi derslere ne kadar zaman ayrıldığına ilişkin veriler incelendiğinde hem
OECD ülkelerinde hem de Türkiye’de ilkokul kademesindeki zorunlu öğretim süresinin büyük bir kısmını
(OECD %42, Türkiye %47) okuma yazma ve edebiyat ile matematik derslerinin oluşturduğu görülmektedir.
Ortaokul kademesinde ise OECD ülkelerinin öğretim programının %27’si, Türkiye’nin öğretim programının
ise %30’u okuma yazma ve edebiyat ile matematik derslerinden oluşmaktadır. Bu verilere bakıldığında
Türkiye’nin okuma yazma ve edebiyat ile matematik derslerine öğretim programı içerisinde ayırdığı sürenin
oranı, OECD ortalamasından yüksek görünmektedir. Ancak, OECD’nin yürüttüğü PISA 2018 araştırmasının
bulgularına göre, Türkiye’deki öğrencilerin matematik alanında yaklaşık %37’si, okuma alanında ise yaklaşık
%26’sı temel becerilerden yoksun olarak tanımlanan düzeydedir (TEDMEM, 2019). Türkiye’de ilkokul öğretim
programının yaklaşık yarısı, ortaokul öğretim programının ise yaklaşık üçte birinin bu derslerden oluştuğu göz
önünde bulundurulduğunda, temel becerilerden yoksun olan öğrencilerin oranının bu kadar yüksek olmasının
olası sebeplerinin araştırılmasına ihtiyaç vardır.
Sınıf mevcutlarının okul türüne göre nasıl değiştiğine ilişkin 2019 verileri, birçok OECD ülkesinde devlet
okulları ve özel okullar arasındaki sınıf mevcutlarının birbirine çok yakın olduğunu göstermektedir. Türkiye’de
ise devlet okulları ile özel okulların sınıf mevcutları arasındaki fark, OECD ortalamasına kıyasla yüksektir.
İlkokul kademesinde bu fark ortalama altı öğrenci iken ortaokul kademesinde ortalama dokuz öğrenciye
yükselmektedir. Bu fark, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitsizliği kapsamında bir gösterge olarak yorumlanabilir.
Farklı okul türleri arasında sınıf mevcuduna ilişkin yapılacak düzenlemeler ile çocukların daha eşit şartlarda
eğitim ve öğretim hayatına başlamalarına öncelik verilebilir.
Türkiye’de öğretmenlerin ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğretim için ayırdığı süreler OECD
ortalamasına kıyasla düşüktür. Net öğretim sürelerinin hem OECD ortalamasında hem de Türkiye’de öğretim
kademesi yükseldikçe azalma eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. OECD ülkelerinin pek çoğunda öğretim
dışındaki faaliyetlere öğretmenler yaklaşık olarak yasal çalışma saatlerinin yarısını ayırmaktadır. Türkiye’de
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ise ortaokul ve lise kademelerinde öğretmenlerin yasal çalışma süresinin yalnızca %31’i net öğretim
süresidir. Bu kademelerde öğretmenlerin yasal çalışma sürelerinin yaklaşık üçte ikisini öğretim dışındaki ders
planı hazırlama, öğrenci değerlendirme, öğretmenler toplantısı gibi diğer sorumluluklarını yerine getirmek
için kullanmaları beklenmektedir (TEDMEM, 2020). Ancak, Türkiye’deki öğretmenlerin öğretim dışındaki
faaliyetlere ayıracak yeterli zamanları olmadığı yönünde yaygın bir kanı bulunmaktadır. Bu kanının
doğruluğunun tespit edilebilmesi için ek dersler ve kurslarla birlikte hesaplanan öğretime ayrılan resmi saat ile
yasal çalışma saatinin kıyaslanması yerinde olacaktır.
Türkiye’de öğretmen maaşları OECD ortalamasına kıyasla düşüktür. Ancak bu veriler yorumlanırken öğretim
sürelerinin maaş karşılığı girilmesi gereken ders saatlerine göre hesaplandığı ve maaşların da ek ödemeleri
yansıtmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’deki öğretmenlerin çoğunun ek derslerle ve hafta sonu
kurslarıyla birlikte haftalık girdiği ders saatinin çok daha fazla olduğu, ek derslerin de toplam net geliri etkilediği
bilinmektedir. Bu nedenle, sadece bu verilere dayanarak öğretmenlerin çalışma süreleri ve toplam net gelirleri
hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün olmamaktadır. Türkiye’de öğretmen maaşları ile ilgili bir diğer
husus, çalışılan kademeye ve sahip olunan niteliklere göre maaşların farklılaşmamasıdır. Deneyim süresinin
maaş üzerindeki etkisi OECD ortalamasına göre oldukça düşüktür. Öyle ki Türkiye’de mesleğe yeni başlayan
bir öğretmen en üst kıdeme ulaştığında başlangıç maaşından yalnızca %12 daha fazla maaş alırken OECD
ortalamasında bu fark %65-68 arasındadır. Bu durum ülkemizde öğretmenlik mesleğinin kariyer ve ilerleme
basamaklarının tanımlanmamış olması ile yakından ilişkilidir. Bu noktada, Türkiye’de öğretmenlerin mesleki
gelişimini önceleyen bir anlayış ile oluşturulmuş bir öğretmen performans değerlendirme sistemi ile bu
basamakları tanımlamak ve uygun maaş düzenlemeleri ile öğretmenleri mesleklerinde ilerlemeleri hususunda
teşvik etmek, uzun vadede eğitimin niteliğini arttırmak adına atılacak olan adımlar arasında sıralanabilir.
Türkiye’de 50 yaş ve üzeri öğretmen oranı OECD ortalamasına kıyasla oldukça düşüktür. Türkiye’de ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan yaklaşık her beş öğretmenden biri 30 yaş altındadır. Genç
öğretmenlerin gelişime ve yeniliğe açık olması, motivasyonlarının yüksek olması, bilgilerinin güncel olması gibi
faktörler iyi değerlendirildiği takdirde genç öğretmenlerin potansiyelinden eğitim öğretim niteliğini artıracak
şekilde faydalanılabilir. Ancak genç öğretmen nüfusunun yaş ortalamasıyla paralel olarak deneyim azlığının
beraberinde getirdiği bazı dezavantajları gidermek amacıyla, ihtiyaç duyacakları mesleki gelişim ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve ilgili eğitimlerin sağlanmasında deneyimli öğretmenlerin birikimlerinden yararlanılmasında
fayda görülmektedir. Öte yandan, 50 yaş ve üzeri öğretmen oranının düşük olması, ileriki yıllarda Türkiye’nin
öğretmen ihtiyacının daha da azalacağına ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Bu sebeple, öğretmen
ihtiyacına göre öğretmen yetiştirme programlarının kapasiteleri gözden geçirilmelidir.
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